
  

 
 

Licenciaturas em Economia e Administração e Gestão de Empresas 

Contabilidade Financeira II 
 2009/10  

4 de Dezembro de 2009 

2º Mini-teste         Duração: 30 minutos 

 
I 
 

1. Qual é o método que a Empresa M deve utilizar para valorizar a sua participação de 45% na empresa F? 

Justifique a sua resposta. 

2. De que modo é que a empresa M registaria nas suas contas uma distribuição de dividendos, feita pela 

empresa F, no valor total de 100,000€? 

 
II 

 

Considere agora a Nota 6. Imobilizações Corpóreas do R&C de 2008 da Sonaecom para responder às seguintes 

questões: 

1. Qual foi o valor do investimento feito em Equipamento Básico?   

2. Qual é o valor líquido do Equipamento de Transporte em 31.12.08?   

3. Qual é o valor líquido do Equipamento Administrativo em 31.12.07? 

4. Qual é o valor da mais/menos valia obtida na venda do Equipamento Administrativo?  

5. Qual é o valor das depreciações referentes a Imobilizado em Curso? Justifique a sua resposta. 

6. Efectue o lançamento de venda dos activos contidos na rubrica “Equipamento Básico”, assumindo que 

estes activos foram vendidos por 5,000,000€. 

 



  

 

 

RESOLUÇÃO 

 

I 

     1) A empresa M deve utilizar o método da equivalência patrimonial, uma vez que com 45% deverá 

ter influência significativa. 

 

 2)  D C 

4121  Inv. Fin. em associadas – Mét. equiv. patrim  45,000

264 Acc/Sócios – resultados atribuídos 45,000 

 Pela distribuição de dividendos  45,000 45,000

 

II 

1. 5,434,510 

2. 35,625 

3. 143,432,036 – 116,612,257 = 26,819,779 

4. Não conseguimos calcular a +/- valia desta venda com a informação disponível, uma vez que 

não sabemos qual foi o preço de venda deste equipamento. Se o preço de venda foi superior ao 

valor líquido temos +valia, se for inferior temos –valia. 

Valor líquido: 656,077 – 437,662 = 218,415 

5. Zero. Os investimentos em curso não são depreciados. 

6.  

   D C 

278 ODC 6,000,000 

2433 IVA Liquidado  1,000,000

7871 RG em inv. não financeiros - alienações  5,000,000

433 Equipamento básico  29,150,148

7871 RG em inv. não financeiros - alienações 29,150,148 

4383 Equipamento básico – depreciações acumuladas 28,474,806 

7871 RG em inv. não financeiros - alienações  28,474,806

  63,624,954 63,624,954

 

 


